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H. Isidorus Heibloem
Parochiesecretariaat: Pastoor Ruttenhofje 6 A, 6088 HN Roggel. 0475-491393.
E-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
Open: woensdag van 12.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 -14.00 uur.
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
Parochiesecretariaat: Pastoor Ruttenhofje 6 A, 6088 HN Roggel. 0475-491393.
Zondag 3 juli. 14de Zondag door het jaar
E-mail: parochiesecretariaat@kpnmail.nl
11.00 uur. H. Mis
Open: woensdag (tijdelijk) van 12.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 -14.00 uur.
Jaardienst voor:
Bank: NL85RABO0144292718 t.n.v. Kerkbestuur H. Isidorus te Heibloem
– Jo Fijten-Jeuken tevens voor haar verjaardag
Doopsel: Jeanine v.d.Kruijs, tel. 0475-495568
Natuurbegraafplaats
Het kerkbestuur heeft samen met de gemeenschapsraad twee informatie momenten georganiseerd om u
een goed beeld te geven over het plan om een gedeelte van het kerkhof in te richten als
natuurbegraafplaats. Over het algemeen werd dit plan positief ontvangen.
Maar om het plan te realiseren hebben wij vrijwilligers nodig die hierin de kar gaan trekken. Zoals we al
eerder hebben aangegeven hebben we binnen de kerkorganisatie te weinig vrijwilligers om dit project uit
te voeren. Want het gaat niet alleen om het aanleggen en inrichten van de begraafplaats maar ook het
voorbereiden, realiseren en exploiteren ervan.
Wilt u dit project op enigerlei wijze steunen, door advies of actief mee helpen of uit interesse of
anderszins dan bent u van harte welkom op dinsdag 12 juli om 20:00 uur in de klokkenstoel
Kerkbestuur

De weekend- en avonddiensten van de huisartsen in Baexem, Heythuysen, Roggel, Meijel en
Neerkant worden waargenomen door:
Stichting Huisartsenposten Midden Limburg. Afspraken uitsluitend na telefonisch
overleg; tel: 0900-8818
Huisartsenpost Roermond: Notenboomlaan 60, 0475-771771
Huisartsenpost Weert: Begijnhofstraat 36, 0495-677677
De dienst van de apotheek wordt vanaf zaterdagmiddag waargenomen dor apotheken in
Roermond en Weert. Het telefoonnummer hoort u via het antwoordapparaat van uw
eigen apotheek.
Apotheek Heythuysen, tel: 0475-494800
Apotheek De Pastorij Haelen, tel: 0475-594433
Apotheek De groote Peel Meijel, tel: 077-4779920

Advertentie tarieven ERICA: (NL 82 RABO 0144217015)
Particulieren
€2,50
Zakelijk
1 pagina
€12,00
1/2 pagina
€7,00
1/3 pagina
€4,00
1/4 pagina
€ 3,00
Nieuws en uitslagen van verenigingen, stichtingen en kerk worden gratis gepubliceerd. Kopie kan
ingeleverd worden tot uiterlijk zondagavond via ons email adres: erica.heibloem@gmail.com

PEUTERSPEELZAAL ’T HUMMELKE
Openingstijden: maandag- en vrijdagmorgen van 8.45-11.45 uur
Voor inlichtingen kunt u op deze tijden terecht op het volgende telefoonnummer
06-15338431
Voor meer info kunt u ook contact opnemen met ’t kroekestopke in Roggel, 0475-496165

EIND JUNI/BEGIN JULI : LOTERIJ DE ZONNEBLOEM HEIBLOEM
Eind juni/begin juli kunt u ze weer met loten aan de deur verwachten: de
vrijwilligers van de Zonnebloem in Heibloem. Voor 2 euro per lot ondersteunt u het
werk van de Zonnebloem en maakt u kans op 15.000 euro of andere geldprijzen.
Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een
lichamelijke beperking. De vereniging streeft ernaar, dat iedereen zonder extra zorgen kan deelnemen
aan de maatschappij.
Een groot deel van de opbrengst van de loterij gaat naar
dagjes uit (foto: bezoek aan bakkerijmuseum) en
activiteiten. Een klein deel van de opbrengst wordt besteed
aan bijvoorbeeld aangepaste vakanties. Jaarlijks genieten
een groot aantal mensen met een lichamelijke beperking
van zo’n bus, vaar- of vliegvakantie.
Naast kans op geldprijzen, ontvangt de lotenkoper dit jaar
een extraatje. Hij of zij kan namelijk online een aanbieding
van optiek- en horenketen Specsavers kiezen. De
Zonnebloem werkt onder meer samen met de stichting
“Specsavers Steunt” aan het toegankelijker maken van
verschillende vrijetijdslocaties. De kortingsvoucher is
aan
te vragen via
www.zonnebloem.nl/loterij.

13 juli openbare vergadering

Woensdagavond 13 juli houdt de Gemeenschapsraad haar laatste vergadering voor de vakantie. Opnieuw
staat de agenda vol onderwerpen die betrekking hebben op ons dagelijks leven en de voorzieningen in
Heibloem.
Wat zijn de ontwikkelingen rondom het behoud van de bibliotheek op de Heihorst?
Start de Hoeskamer vanne Heibloom in september?
Zijn er ontwikkelingen rondom de Natuurbegraafplaats?
Deze vragen (en veel andere) zullen aan de orde komen en iedereen kan komen luisteren en meepraten.
Ook kunnen onderwerpen voor de vergaderingen van de Gemeenschapsraad altijd worden aangemeld via
de secretaris: gemeenschapsraad.heibloem@gmail.com . De volledige agenda wordt in de loop van de
week op onze website http:/heibloem.daarleefje.nl/gemeenschapsraad geplaatst.

Kienavond Hoeskamer vanne Heibloom
Vrijdagavond hebben we een kienavond gehouden in De Klokkestoel. Het was een gezellige avond en de
meesten gingen met mooie prijzen naar huis.
De opbrengst van deze avond is voor de Hoeskamer vanne Heibloom, waarmee we in het najaar gaan
starten.
Iedereen bedankt, de kieners en de gulle sponsors van de prijzen.

Fysio-Manuele therapie
J. Tullemans
Voor Heibloem en omgeving
houden
we ook praktijk
In Gemeenschapshuis
De “Klokkestoel”
Of indien nodig Aan Huis
Sint Isidoorstraat 15
6089 NG Heibloem
0475-492011
info@fysiotullemans.nl
www.fysiotullemans.nl

Agenda
23 juni
24 juni
25 juni
25 juni
26 juni
02 juli
03 juli
06 juli
07 juli
13 juli
07-14/8
13-18/8
22-26/8
03 sept.
07 sept.
07 sept.
3/10-09
15 sept.
17 sept.
07 okt.
08 okt.
10 okt.
13 okt.
15 okt.
16 okt.
19 okt.

Zij-Actief; Wandeling Groote Peel
Hoeskamer vanne Heibloom; Kienen
Ongeros; Fotospeurtocht
Heemkundevereniging; BBQ
SVVH Handbal; Volleybaltoernooi
Mingelmoos: Jongerenactiviteit
Heisa; Benefietconcert Ghana
Seniorenverening: Uitstapje
Zij-Actief; Fietsen met ijs eten
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Heemkundever.: kruidwiszegening
Jeugdwerk Heibloom: Kamp
KVW Heibloem: KVW week
Ongeros; BBQ met fietstocht
Gemeenschapsraad: Openbare verg.
Mingelmoos: Kindermiddag
Elbeek: Schieten
Zij-Actief; Balans/meer rust en plezier
Heemkundevereniging; Excursie
Heemkundever.: Krans bij Plaquette
Mingelmoos: Handboog schieten
Heemkundevereniging: contactavond
Zij-Actief; Bez. museum Villa Overberg
Elbeek: Feestavond
Ongeros; Boswandeling
Gemeenschapsraad: Openbare verg.

05 nov.
05 nov.
10 nov.
12 nov.
24 nov.
26 nov.
26 nov.
Eind nov.
08 dec.
09 dec.
12 dec.
14 dec.
14 dec.
17 dec.
19 dec.
07 jan.
07 jan.
14 jan.
21 jan.
12 febr.
25 febr.
25 febr.
26 febr.
28 febr.
28 febr.
28 febr.
3-4 juni.

Ongeros; Museum Steyl
Mingelmoos: Dropping
Zij-Actief: Wat als ik zorg nodig heb
Heemkundever.; Bezoek museum
Elbeek: Kaarten en Kienen
Ongeros; Sinterklaas
Mingelmoos: Sinterklaas
Elbeek: Sinterklaas
Zij-Actief; Kerststuk maken (Afrika)
Ongeros; Kerststukje maken / kaarten
Elbeek: Workshop Kerst
Gemeenschapsraad: Openbare verga.
Mingelmoos: Kerststuk maken
Mingelmoos: Ouderenattentie
Heemkundevereniging; Contactavond
2017
Voorverkoop bonte avond
Mingelmoos: Nieuwjaarsborrel
CV De Buizers; Prinsebal
Bonte avond
CV De Buizers; Prinseresepsie
CV De Buizers; Optochtnr’s ophoale
Boorebroeloft
CV De Buizers; Heibl. vasteloavesmis
Optocht, Optochtbal
CV De Buizers; Hummelkesbal,
Jeugd Bonte Middag, Bachusbal
Dorpsfeesten Heibloem

Bibliotheek Heibloem
Wij zijn gevestigd in Basisschool “De Heihorst”. Telefoonnummer tijdens openingsuren 06 -13060919
www.bibliocenter.nl
Openingstijden:
Maandagmiddag
15.00 uur-16.30 uur
Donderdagmorgen
10.30 uur-12.00 uur
Iedereen is van harte welkom om tijdens de openingstijden een kijkje te komen nemen.

De Klokkestoel is bereikbaar onder telefoonnummer:
06-10492079
Voor informatie of reserveringen: klokkestoel@gmail.com

